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تصوير
علي حشيشو

نجتاز الحدود من «كردستان العراق» إلى شمال سوريا فوق جسر حديدي عائم تتالعب به
ترددات فيضان نهر دجلة ،الجسر أميركي الصنع على األرجح ،والدخول «غير الشرعي» إلى سوريا
يستلزم «إذن خروج» من «بيشمركة (مسعود) البارازاني» في فيشخابور ويتبعه «فيزا» دخول
من «قوات سورياالديموقراطية» في سيمالكا« .كيف كانت معاملتهم لكم؟» ،يبادر مسؤول
«األسايش» (جهاز األمن) بالسؤال ،مشيرًا بيده إلى الضفة العراقية من دجلة

شرق الفرات
ّ

«قداس األحد» يوم الجمعة...
برئاسة الخوري عمر
علي حشيشو
عبد الله أوجالن هنا ،يتوسط صور
ق ـت ـ ّل ــى «وح ـ ـ ـ ـ ــدات حـ ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب»
بشقيها الرجالي ( )YPGوالنسائي
( .)YPJهنا تعلو صــوره الجبال ،أما
م ـقــوالتــه األيــديــولــوج ـيــة ع ــن ال ـثــورة
واملـ ـ ـ ـ ــرأة وال ـ ـفـ ــن وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ،فـتـمــأ
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدران وال ـ ـحـ ــواجـ ــز.
وتـنـتـشــر األع ـ ــام حــام ـلــة صـ ــوره في
ّ
َّ
األسواق واملحال ،وتوزع على الناس
مـ ـج ــات ون ـ ـشـ ــرات دوريـ ـ ـ ــة تـتـضـمــن
م ـق ــاالت «آب ـ ــو» ك ـمــا يـحـلــو ألن ـصــاره
مـ ـن ــادات ــه .نـ ـس ــأل م ــا ع ــاق ــة أوجـ ــان
بـ ـح ــزب «االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»؟
فيأتي الجواب بأنه «التوأم السوري
لـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي التركي
(.»)PKK
ٌ
سيطرة وحواجز
ـب،
ـ
ي
ـر
ـ
غ
خليط
هنا
ٌ
مسلحة لـ«قسد» وتنسيق مع القوات
األميركية ،وهنا أيضًا مناطق وأحياء
وم ـ ـطـ ــارات ع ـس ـكــريــة وم ــدن ـي ــة تـحــت
س ـي ـطــرة ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،ودوائ ـ ــر
رس ـم ـيــة وت ـمــاث ـيــل ل ـلــرئ ـيــس ال ــراح ــل
حافظ األسد تمر من أمامها دوريات
مشتركة لـ«قسد» ولألميركيني .حتى
رجال الشرطة في القامشلي تابعون
لـلـحـكــومــة ،تـتــداخــل مـصــالــح محلية

بــن الــدولــة و«ق ـس ــد» :كـهــربــاء مقابل
الـ ـنـ ـف ــط ،وح ـ ـبـ ــوب مـ ـق ــاب ــل ال ـط ـح ــن،
ومـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة م ـقــابــل ال ـخ ـض ــروات
والفاكهة« .وزير» في «اإلدارة الذاتية»
يوضح« :حضور النظام هنا شكلي،
السيطرة لـنــا ،لكننا ال نــرى الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ع ـ ـ ــدوًا ،وأقـ ـص ــى طـمــوحـنــا
ال ـس ـيــاســي ق ـيــام ن ـظــام الم ــرك ــزي في
سـ ــوريـ ــا ي ـع ـط ـي ـنــا ح ـق ــوق ـن ــا كــأق ـل ـيــة
ك ــردي ــة ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا حــررنــا
مناطقنا مــن إره ــاب داع ــشّ ،
وقدمنا
 11أل ــف ش ـه ـي ــد ...فـتـحـنــا ح ـ ــوارًا مع
الدولة ،لكنها تماطل بضغط روسي
أحيانًا يدخل في إطار كباش الروس
مع األمـيــركــان .ال ننادي باالنفصال،
نــريــد اسـتـقــالـيــة مـحـلـيــة ل ـكــن تحت
سقف الدولة».

«العدو تركيا ...ال النظام»
ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي وال ـح ـس ـك ــة الف ـت ــات
تـ ـح ــري ــض ض ـ ــد ت ــركـ ـي ــا« :ق ــاطـ ـع ــوا
ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع الـ ـ ـت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة» ،و«تـ ــرك ـ ـيـ ــا
شريكة اإلرهابيني في قتل أطفالنا
وت ــدمـ ـي ــر ق ـ ــران ـ ــا» .ص ـح ــاف ــي ك ــردي
سـ ــوري يـعـمــل ل ـق ـنــاة غــرب ـيــة ي ـقــول:
«ك ــل مصيبتنا صـنــاعــة تــركـيــة ،هم
مــن أدخـلــوا داعــش وجبهة النصرة
إلـ ــى م ـنــاط ـق ـنــا ،ف ــارت ـك ـب ــوا امل ـج ــازر

ت ـحــت أن ـظ ــار األتـ ـ ــراك وم ـبــارك ـت ـهــم،
ّ
وهم من سلح شبيحة الجيش الحر
ال ــذي ــن ن ـه ـبــوا م ـنــاط ـق ـنــا» .وع ـنــدمــا
ت ـض ـع ــه أم ـ ـ ــام مـ ـف ــاض ـل ــة ،ال يـ ـت ــردد
ب ــال ـق ــول« :ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ظلمنا
ّ
في حقوقنا السياسية ،لكن زعــران
تــركـيــا ذبـحــونــا ،ال مـجــال للمقارنة
بينهما؛ أنــا الـيــوم إذا ق ــررت تركيا
اج ـت ـي ــاح م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،ف ـس ــأه ــرب أن ــا
وع ــائـ ـلـ ـت ــي إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق الـ ـنـ ـظ ــام،
بينما لــو ق ــرر الـنـظــام إع ــادة فــرض
سـيـطــرتــه ع ـلــى مـنــاطـقـنــا ،فـســأتــرك
عائلتي وأهــرب وأعــود بعد تسوية
وضـ ـع ــي ك ــون ــي م ـط ـل ــوب ــا ل ـل ـخــدمــة
العسكرية» .مع ذلك ،تغرق األسواق
بـ ـم ــواد غ ــذائ ـي ــة ت ــرك ـي ــة م ـه ــرب ــة مــن
«كردستان العراق» .حتى السيارات
و«الفانات» تأتي من هناك بنصف
سعرها في السوق السورية ألنها ال
تخضع للجمارك.

بحيرات النفط «السائب»
تـعــوم الحسكة فــوق آب ــار مــن النفط؛
وس ــط الـسـهــوب ال ـخ ـضــراء ،تنتصب
شعالت النار دائمة االتقاد بني مئات
تنتصب
امل ـض ـخ ــات امل ـت ـنــاثــرة ال ـت ــي
ً
وتنحني في حركة ميكانيكية خارقة
هدوء الطبيعة ،ليتدفق النفط الخام

إلى برك مكشوفة تحت إدارة «قسد»
ظاهرًا ،لكن ليس بعيدًا عن األصابع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .إل ـ ــى ت ـل ــك ال ـ ـبـ ــرك ،تــأتــي
م ـئ ــات ال ـص ـهــاريــج ال ـض ـخ ـمــة (مـنـهــا
تابعة لوسطاء من مناطق الحكومة
الـ ـس ــوري ــة) ل ـت ـغ ــرف آالف ال ـب ــرام ـي ــل
وتـعــود بها إلــى منشآت التكرير في
حمص ،بعد دفــع ثمنها لــ«قـســد» أو
مقايضتها معها.

ّ
قداس الجمعة والخوري ُعمر!

ف ــي ع ــن الـ ـع ــرب (ك ــوب ــان ــي) ،ظــاهــرة
ال ـت ـحــول م ــن اإلسـ ــام إل ــى املسيحية
الف ـتــة ،وه ــو مــا اس ـتــدعــى اسـتـحــداث

كـنـيـســة «األخ ـ ـ ـ ـ ّـوة» الـبــروتـسـتــانـتـيــة
فـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــايـ ــة سـ ـكـ ـنـ ـي ــة قـ ـ ـ ــرب ال ـ ـسـ ــوق
ُجهزت على عجل بمذبح ونسخ من
اإلنـجـيــل وتـمــاثـيــل الـسـيــدة ال ـع ــذراء.
املؤمنون «الجدد» باملسيحية ّ
يؤمون
ال ـك ـن ـي ـس ــة صـ ـب ــاح كـ ــل ج ـم ـع ــة (يـ ــوم
العطلة الرسمية) إلقامة ما اصطلح
على تسميته مسيحيًا قـ ّـداس األحد.
م ــؤس ــس ال ـك ـن ـي ـســة وق ـ ّـسـ ـه ــا امل ــدع ـ ّـو
ُعمر يشرح« :بسبب انهماك املؤمنني
فــي دوامــاتـهــم الوظيفية أي ــام األحــد،
ولكون الجمعة يوم العطلة الرسمية،
ن ـق ـي ــم قـ ـ ّـداس ـ ـنـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة .وهـ ـ ـ ــذا ال
يــؤثــر فــي مـشــروعـيــة ه ــذه الـقــداديــس
الهوتيًا».
ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـبـ ـشـ ـي ــري ــة ف ـ ــي امل ــديـ ـن ــة
ك ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـط ـ ـل ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــس األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي
آن ـ ــدرو ب ــرون ـس ــون الـ ــذي س ـ ّـب ــب أزم ــة
دب ـلــومــاس ـيــة ب ــن واش ـن ـطــن وأن ـق ــرة،
بعدما اعتقلته أجهزة األمــن التركية
عــام  2016بتهمة التجسس ملصلحة
أوج ـ ـ ــان وف ـت ــح ال ـل ــه غ ــول ــن ،ق ـب ــل أن
ت ـض ـط ــر إل ـ ـ ــى إط ـ ــاق ـ ــه إث ـ ـ ــر ض ـغ ــوط
أم ـيــرك ـيــة! ي ـق ــول أحـ ــد املـنـتـقـلــن إلــى
املسيحية إنــه التقى بــرونـســون على
ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع ت ــرك ـي ــا أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ــرة،
واس ـت ـم ــع الـ ــى ت ـعــال ـي ـمــه املـسـيـحـيــة؛
وبعد اعتقال القس األميركي ،جاءه
اتـصــال مــن داخــل تركيا ،تــأكــد الحقًا
أنــه مــن االسـتـخـبــارات التركيةُ ،دعــي
خــالــه لـلـحـضــور إل ــى تــرك ـيــا لتسلم
أم ـ ــوال مــوضــوعــة بــاس ـمــه ه ـن ــاك في
ح ـ ـسـ ــاب بـ ـنـ ـك ــي ،ف ـ ــارت ـ ــاب مـ ــن األمـ ــر
ورفض ،وال ّ
سيما أنه ال يملك أرصدة
مالية في تركيا ،قبل أن تتضح األمور
بعدما سأله املتصل عــن اجتماعاته
ببرونسون.

«»I love Israel
بينما يوضح عدد من املسلمني األكراد
املتحولني إلــى املسيحية أنـهــم التقوا
ال ـق ــس ب ــرونـ ـس ــون ،ي ــؤك ــد آخ ـ ـ ــرون أن
ً
تغيير الدين صار سهال بعد سيطرة
«قـ ـ ـس ـ ــد» .ويـ ـنـ ـف ــي الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـمــود
(املـ ـتـ ـح ــول م ـن ــذ  12سـ ـن ــة) االن ـط ـب ــاع
السائد عن أن التحول جاء رد فعل من
السكان املسلمني على جرائم «داعش»
بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـ ــديـ ـ ــن اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي.
يـقــول« :إنـنــي على ثقة بــأن ال خالص
لــأكــراد إال بــالـخــروج مــن اإلس ــام إلى

ّ
فتزوجن وأنجنب «جيشًا» من األطفال
ّ
تيتم عدد كبير منه.
فــي «الـهــول» أه ــوال ،فاملخيم تتفشى
فيه األمراض وتغيب النظافة ويفتقر
إلى مقومات البقاء .املرضى باملئات،
وك ــذل ــك م ـص ــاب ــو الـ ـح ــرب وم ـب ـت ــورو
األطراف ،عدا مئات األطفال الحديثي
ال ـ ـ ـ ـ ــوالدة املـ ـص ــاب ــن ب ـ ـسـ ــوء ت ـغ ــذي ــة.
الـ ـع ــاج األول ـ ــي ي ـ ّ
ـؤم ـن ــه مـسـتــوصــف
ت ـش ــرف ع ـل ـيــه فـ ــرق «الـ ـه ــال األح ـمــر
العربي السوري» (الرسمي) و«الهالل
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــردي» ،و«الـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــب األح ـ ـمـ ــر
الدولي» و«منظمة الصحة العاملية»
وجـمـعـيــات مـحـلـيــة .يـشـهــد «ال ـهــول»
وف ـي ــات دائ ـم ــة وي ـج ــري دف ــن الـجـثــث
خارج املخيم دون حضور األهل.
املسيحية ،ليس حبًا باملسيحية ،بل
بالحضارة الغربية» .ال تقف قناعات
ال ـط ـب ـيــب امل ـش ـه ــور هـ ـن ــا ،ف ـل ـقــد دف ـعــه
انفعاله أمام طاقم صحافي أجنبي إلى
النهوض من على كرسيه والتمني لو
تمنحه «إســرائـيــل جنسيتها» ،معلنًا
بصوت أعلى ّ
حبه للكيان الصهيوني:
« ،»I love Israelقبل أن يستميح العذر
من أحدهم (لبناني الجنسية)« ...ومن
حزب الله تبعك».

«الماركسية» وأميركا!

ّ
ل ـ ـ ـع ـ ـ ــل الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــز األك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي «روج
آفـ ـ ـ ـ ــا» هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام بـ ـ ــن «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــي» املـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ّـي
األي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـ ـي ـ ــا ،و«اإلم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة
ّ
األميركية» ،فالحزب ت ـ ّ
ـدرب وتسلح
ون ـ ّـس ــق أم ـن ـيــا وع ـس ـكــريــا م ــع ق ــوات
االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ـي ــة امل ـن ـت ـشــرة في
ســوريــا .وألن الحزب يخضع لنظام
«امل ــرك ــزي ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» وتـتـســم
عالقاته التنظيمية بانضباط صارم
واحترام للتعليمات القيادية (يظهر
ج ـل ـي ــا ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـع ـس ـك ــر ع ـلــى
ال ـحــواجــز األم ـن ـيــة) ،يــأتـيــك ال ـجــواب
عن سر تلك العالقة موحدًا أكان من
الرفيق املبتدئ أم من الكادر األعلى،
ومفاده« :وسط هذا الصراع الدولي،

نحن بحاجة إلــى دعــم ،لــم نجد غير
أميركا تقف إلــى جانبنا ،مع فهمنا
للتناقضات ومعرفتنا بأن لكل دولة
مـصــالــح خــاصــة ،فــإنـنــا ال نستطيع
ال ـن ـض ــال دون سـ ـن ــد»؛ إنـ ــه ال ـج ــواب
الحصري من حزب «االتحاد».
مــع أن ال ــوج ــود الـعـسـكــري األمـيــركــي
يكاد يكون غير مرئي ،ما عدا دوريات
مؤللة قد تلمحها في الحسكة أو في
عني العرب ،فإن تأثيره حاضر ويظهر
ف ــي ال ـخ ـط ــط األم ـن ـي ــة ال ـت ــي تـنـفــذهــا
«قـ ـ ـس ـ ــد» وف ـ ـ ــي ت ـن ـس ـي ــق ال ـع ـم ـل ـي ــات
القتالية ،وآخرها في معركة الباغوز
ض ــد «داعـ ـ ـ ــش» ،ح ـيــث أدى ال ـط ـيــران
األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــدور الـ ـح ــاس ــم .ل ـك ــن مــا
ُيـسـ ّـجــل لـلـحــزب مــاركـســي املـنـبــت أنــه
قطع أشواطًا كبيرة في مسألة تحرير
امل ــرأة وتـحـقـيــق امل ـس ــاواة مــع الــرجــل،
وأنزل تلك األفكار من رفوف النظريات
ُ
إلى ّ
حيز التنفيذ ،فاملرأة هنا ترى في
كل ميادين الحياة :العسكر واإلدارة
واملــؤسـســات؛ األهــم أنــك ال تلمس في
السلوك اليومي للسكان ذاك التفاوت
أو ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـج ـن ـســي ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ال ــرج ــل ،وت ـش ـعــر بـ ــأن ال ــرج ــل ارت ـقــى
بنظرته للمرأة ،فيغيب «التلطيش»
ف ــي الـ ـس ــوق وامل ـط ــاع ــم وع ـن ــد ق ـيــادة
السيارة.

«داعش» ُيبعث من جديد؟
هناك إشارتان ال تبشران بالخير حول
املصير النهائي لــ«داعــش» ،فـ«قسد»
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـج ــز آالفـ ـ ـ ــا مـ ــن ع ـن ــاص ــره
املستسلمني من الباغوز والــرقــة ،في
معتقل «روج» ،تتخوف مــن خطورة
االنـتـفــاضــات الـتــي يشهدها املعتقل
ب ـمــا يـجـعـلــه قـنـبـلــة مــوقــوتــة جــاهــزة
لالنفجار .آخر انتفاضة تمرد وقعت
قـبــل شـهــريــن وق ــد اسـتـنـفــرت «ق ــوات
مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» لـقـمـعـهــا ،وتـ ـ ّ
ـردد
أن األخ ـيــرة اسـتـنـجــدت باألميركيني
وطـلـبــت تــدخــل مــروح ـيــات ـهــم .وبـنــاء
ّ
عليه علقت كــل تصاريح اإلعالميني
األجــانــب واملحليني ملقابلة املعتقلني
واستصراحهم.
اإلش ـ ــارة ال ـثــان ـيــة م ــن مـخـيــم ال ـهــول
ٌّ
للنازحني ترسلها كل من اللبنانية
أم ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــوسـ ــي والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة روان
عـ ـب ــود ،ال ـل ـتــن ت ـت ـن ـبــآن بـ ـ «ان ـب ـعــاث
جــديــد ل ــدول ــة ال ـخــافــة» ع ـلــى أي ــدي
«الداعشيات األجنبيات» من أوروبا
ّ
وشمال أفريقيا ،وهن األشــرس ،وال
يـتـحــركــن إال تـحــت حــراســة مـشــددة
م ــن م ـق ــات ــات «ق ـ ـسـ ــد» .أمـ ــل وروان
تشكيان سيطرة تلك الـنـســوة على
ّ
ّ
املخيم وقراره ،وتتهمهن باضطهاد
وت ـك ـف ـي ــر وتـ ـخ ــوي ــن ك ــل َم ـ ــن يـنـتـقــد
«داعش».
الـ ـه ــول بـ ـل ــدة ف ــي ال ـح ـس ـكــة ت ـحـ ّـولــت
إل ـ ـ ــى مـ ـخـ ـي ــم ي ـ ـ ـ ــؤوي نـ ـح ــو  75أل ــف
نـ ــازح مـعـظـمـهــم ن ـســاء وأط ـف ــال ممن
استسلموا لــ«قـســد» .مخيم «أمـ ُمـ ُـي»
بــامـتـيــاز؛ الـجــابـيــب ال ـســود والــنــقــب
ُ
ال ـت ــي تــرتــدي ـهــا ال ـن ـســوة ت ـخ ـفــي تلك
ّ
األم ـم ـيــة ،ل ـكــن مــامــح أط ـف ــال املـخـيــم
ٌ
تكشفها عيون صينية وأخرى زرقاء
أوروبـيــة وأن ــوف مفلطحة وسحنات
ش ـ ـ ــرق آس ـ ـيـ ــويـ ــة َ
وسـ ـ ـم ـ ــار خ ـل ـي ـجــي
وسواد أفريقي .يوجد هنا عينات من
 48دولة من القارات الخمس؛ النساء
أت ـ ــن ل ــال ـت ـح ــاق بـ ـ ــ«دول ـ ــة اإلسـ ـ ــام»

ّ
الخروج من «جهنم»!

مــن بــن ع ـشــرات ال ـشــاك ـيــات ،تلتقط
أذن ــك صــوتــا يتكلم بلكنة لبنانية،
إن ـه ــا أمـ ــل ال ـس ــوس ــي ( 20ع ــام ــا مــن
طرابلس) التي تزوجت في عمر الـ 12
بـ«داعشي» والتحقت به في سوريا،
قـبــل أن ُيـقـتــل فــي ال ــرق ــة .استسلمت
مــع ولــدي ـهــا ل ــ«ق ـســد» ،لكنها عــادت
ُ ّ
وسلمت لـ«داعش» في عملية تبادل.
أمل ،التي من السهل مالحظة الكحل
على رمــوش جفنيها ،كونها ترتدي
نقابًا من النوع الذي يظهر العينني،

الوجود العسكري األميركي يكاد
يكون غير مرئي ،لكن تأثيره حاضر
في الخطط األمنية
ال ُيفهم لماذا تحافظ «الداعشيات»
األجنبيات على إخالصهن لـ«دولة
الخالفة» حتى اآلن
تـ ـس ـ ّـب «داعـ ـ ـ ـ ــش» وت ـت ـم ـن ــى فـ ـن ــاءه؛
وتقول إن َمن أتى مجبرًا إلى مناطق
التنظيم يجب تركه ليعود إلى وطنه
وأه ـلــه ،وتـطــالــب «دول ـتــي اللبنانية
وال ـ ـلـ ــواء ع ـب ــاس إب ــراه ـي ــم إلع ــادت ــي
وطـ ـفـ ـل ـ ّـي إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان وم ـح ــاك ـم ـت ــي
وسجني فــي لبنان إذا كنت مذنبة،
ّ
يضهروني من جهنم».
املهم
تـ ـعـ ـت ــرف «ق ـ ـس ـ ــد» ب ـ ـ ــأن إم ـك ــان ــات ـه ــا
مـ ـت ــواضـ ـع ــة ،وأن ـ ـهـ ــا لـ ــن ت ـت ـم ـكــن مــن
ً
الـصـمــود طــويــا فــي تــوفـيــر الــرعــايــة
ل ـن ــزالء «ال ـ ـهـ ــول» ،وت ـنــاشــد املـجـتـمــع
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي لـ ـتـ ـحـ ـم ــل «م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــاتـ ــه
األخالقية» ،وأوالها استعادة كل دولة
رعاياها .كذلك تطالب «دول املنشأ»
بتسلم حملة جنسياتها ومحاكمتهم
ع ـل ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،دون أن ت ـل ـق ــى أي

تـ ـ ـج ـ ــاوب .امل ـ ـقـ ــابـ ــات مـ ــع امل ـع ـت ـق ـلــن
ّ
«الـ ـ ـ ـ ــدواعـ ـ ـ ـ ــش» ت ـ ــذك ـ ــرن ـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــاء
الـ ـلـ ـح ــدي ــن بـ ـع ــد تـ ـح ــري ــر ال ـج ـن ــوب
ّ
ّ
اللبناني؛ كلهم يتملصون من أي دور
إره ــاب ــي لـهــم فــي ال ـجــرائــم الوحشية
للتنظيم .عبد األحــد الطاجيكي (28
ع ــام ــا) ال ـ ـقـ ــادم م ــن ش ـ ـ ــوارع مــوسـكــو
ح ـي ــث ع ـم ــل س ــائ ــق ت ــاك ـس ــي ق ـب ــل أن
تـغــريــه فـكــرة دول ــة «ال ـخــافــة» ،وصــل
ال ــىُ س ــوري ــا ع ــام  2014ع ـبــر تــركـيــا،
ثـ ــم أرسـ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى املـ ــوصـ ــل ل ـل ـت ــدري ــب،
مـ ــع ع ـ ـشـ ــرات اآلسـ ـي ّــوي ــن اآلخـ ــريـ ــن.
ّ
ويدعي الرجل أن ظنه خاب بـ«الدولة
ّ
اإلسالمية» وأنه لم يقاتل قط وحاول
الـهــروب م ــرارًا .عبد األح ــد الـيــوم إلى
جانب آالف مــن أمثاله ،نزيل معتقل
«روج» .أحضره عناصر استخبارات
«قسد» إلــى املقابلة مغمض العينني
وه ـك ــذا أع ـ ـ ــادوه .ل ــم ي ـنـ َـس ال ــرج ــل أن
ي ــوص ــي ال ـص ـحــافــة بـطـمــأنـتــه بـشــأن
زوجته الشيشانية التي تركها وهي
حامل ،وطفليه اللذين تركهما فريسة
الجوع في الباغوز.
أما خديجة ،فجاءت من تركمانستان
لـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ـ ـ ـ ـ ــ«داعـ ـ ـ ـ ــش» .تـ ــزوجـ ــت
«داع ـش ـي ــا» ق ـبــل أن ت ـتــرمــل وت ـت ــزوج
زم ـي ـل ــه ،وأث ـ ـنـ ــاء ه ــرب ـه ــا م ــن «ق ـس ــد»
ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاغـ ــوز ت ـل ـق ــت رص ـ ــاص ـ ــة فــي
رأسـهــا مــن قناصة الجيش الـســوري
املوجود على الضفة الغربية للفرات،
وه ــي اآلن تـخـضــع ل ـل ـعــاج ف ــي أحــد
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـح ـس ـك ــة .أيـ ـض ــا هـنــا
«داع ـش ـيــة» أوكــران ـيــة تــدعــى كــاتــريــن
ت ـج ــاور خــدي ـجــة ف ــي ال ـغ ــرف ــة ،نـخــرت
شـظــايــا ال ـصــواريــخ جـســدهــا وقتلت
زوج ـهــا املـقــاتــل فــي مـعــركــة الـبــاغــوز.
تـ ـق ــول إن مـ ـئ ــات الـ ـنـ ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال
قـتـلــوا ب ــال ـغ ــارات ال ـجــويــة األمـيــركـيــة
التي أحرقت الخيام بساكنيها ،وإن
العشرات منهم ذهبوا لجلب املاء من
النهر ولم يعودوا قط.
ال ُيـفـهــم مل ــاذا تـحــافــظ «الــداعـشـيــات»
األجـنـبـيــات عـلــى إخــاصـهــن ل ــ«دولــة
ّ
الـخــافــة» حتى وهــن فــي شبه مخيم
اع ـت ـق ــال ،وب ــاألخ ــص امل ـت ـح ــدرات من
ّ
ش ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا .ت ـق ـســم سـ ـي ــدة ،ت ــدل
لكنتها على أنها من تونس أو املغرب،
أن «دولة الخالفة باقية وستتجدد»،
وأن «الله سيبعث املدد لنا وسنعود
للحكم بــاســم الـشــريـعــة وسـنـهــزم كل
الكفار».
ان ـت ـه ــت ال ــرحـ ـل ــة .ال ـج ـس ــر ال ـح ــدي ــدي
يـنــاديــك ل ـل ـعــودة .حـقــائــب املـســافــريــن
تسبقهم على ظهر «بيك آب» ونحن
نلحق بها فــي الحافلة .وأن ــت وسط
الجسر فــوق نهر دجلة تتحسر على
«بالد العرب أوطاني» ،فخلفك «روج
آفــا» وأمامك «كردستان البارازاني»،
ي ــربـ ـطـ ـهـ ـم ــا ج ـ ـسـ ــر حـ ـ ــديـ ـ ــدي عـ ــائـ ــم،
أميركي الصنع على األرجح.

